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ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 27 червня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 23 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 4 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни до Правил прийому до Університету у 2022 році за зверненнями 

директорів (деканів) інститутів (факультетів) 

 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх зміст подання завідувачки кафедри управління та бізнес-

адміністрування П’ятничук Ірини Дмитрівни. 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до правил прийому Університету у 2022 р. (Додаток 7 Правил 

прийому та оголосити прийом на навчання вступників, які здобули вищу освіту 

(ОР бакалавр, магістр, спеціаліст) та вступають на навчання на другий курс  

спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра з ліцензійним обсягом 17 місць для денної форми 

навчання та 5 місць для заочної форми навчання. Ліцензійний обсяг для 

вступників на другий курс, які здобули освітній (освітньо-професійний) ступінь 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра для спеціальності 281 "Публічне 

управління та адміністрування" скоригувати і встановити таким: 20 місць для 

денної форми навчання та 10 місць для заочної форми навчання. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх зміст подання декана факультету іноземних мов Наталії 

ЯЦКІВ. 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до Правил прийому (Додатки 1, 3, 4) та оголосити набір на нові 

освітні програми факультету іноземних мов: 

ОР бакалавр: 

Англійська мова і література та друга іноземна мова 

Німецька мова і література, англійська мова 

Французька мова і література, англійська мова 

ОР Магістр: 

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад 

Німецька мова і література, англійська мова, переклад 

Французька мова і література, англійська мова, переклад 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  
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 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про зміни до положень Приймальної комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх, що відповідно до Правил прийому до університету у 2022 

році та наказу ректора університету №290 від 21.06.2022 року «Щодо порядку 

роботи відділу з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної 

кампанії 2022 року» необхідно внести зміни у Положення про Апеляційну 

комісію Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до Положення про Апеляційну комісію Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника: 

А. Розділ ІІ доповнити пунктами 2.9 та 2.10 у такому формулюванні: 

2.9 У якості спостерігача у засіданнях Апеляційної комісії може брати участь 

представник відділу з питань запобігання та виявлення корупції у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника. 

2.10. За рекомендацією представника відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника до 

роботи апеляційної комісії у кожному конкретному випадку можуть залучатися 

представники громадських організацій, студентського самоврядування, що 

засвідчується підписами присутніх у протоколах засідань Апеляційної комісії. 

Б. Розділ ІІІ «Порядок подання заяв на апеляцію» у пункт 3.1  викласти у такій 

редакції: 

3.1 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 

вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись 

особисто, як правило, у день проведення вступного випробування, але: 

 не пізніше 17-00 год. 21.07.2022 року при вступі на освітньо-професійний рівень 

фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти; 

 не пізніше 17-00 год. 18.07.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, для вступників на місця державного та 

регіонального замовлення, що складають творчі конкурси;  

 не пізніше 17-00 год. 18.07.2022 (основна сесія творчих конкурсів) та не пізніше 

17-00 год. 17.08.2022 (додаткова сесія творчих конкурсів) року при вступі на рівень 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, для вступників на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, що складають творчі конкурси;  

 не пізніше 17-00 год. 23.10.2022 року (2 етап) та не пізніше 17-00 год. 20.11.2022 

року (3 етап) при вступі на рівень бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти, для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що 

складають творчі конкурси; 

 не пізніше 17-00 год. 16.08.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, для вступників, що проходять індивідуальні усні 

співбесіди;  

 не пізніше 17-00 год. 01.09.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти на місця за 

кошти державного бюджету;  

 не пізніше 17-00 год. 07.09.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти на місця за 

кошти фізичних (юридичних осіб); 

 не пізніше 17-00 год. 23.10.2022 року (2 етап) при вступі на рівень бакалавра на 
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основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра, на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти; 

 не пізніше 17-00 год. 20.11.2022 року (3 етап) при вступі на рівень бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра, на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти; 

 не пізніше 17-00 год. 31.08.2022 року при вступі на рівень магістра для вступників, 

які поступають на основі індивідуальної усної співбесіди;  

 не пізніше 17-00 год. 17.09.2022 року при вступі на рівень магістра для вступників, 

які поступають на основі фахових вступних випробувань;  

 не пізніше 17-00 год. 18.11.2022 року (2 етап) при вступі на рівень магістра для 

вступників, які поступають на основі фахових вступних випробувань;  

 для вступників, для яких передбачені вступні випробування у формі творчих 

конкурсів, апеляція на вступне випробування може подаватися не пізніше дня, що 

передує наступному вступному випробуванню;  

 не пізніше 17-00 год. 25.02.2022 року при вступі на рівень доктора філософії 

(перший етап);  

 не пізніше 15-00 год. 16.04.2022 року при вступі на рівень доктора філософії 

(другий етап);  

 не пізніше 15-00 год. 13.05.2022 року при вступі на рівень доктора філософії 

(третій етап);  

 не пізніше 17-00 год. 13.07.2022 року при вступі на рівень доктора філософії 

(четвертий етап);  

 не пізніше 17-00 год. 22.08.2022 року при вступі на рівень доктора філософії 

(п’ятий етап);  

 не пізніше 17-00 год. 07.10.2022 року при вступі на рівень доктора філософії 

(шостий етап);  

 не пізніше 17-00 год. 24.06.2022 року при вступі на кафедру військової підготовки 

(перший етап);  

 не пізніше 17-00 год. 18.08.2022 року при вступі на кафедру військової підготовки 

(другий етап);  

 не пізніше 17-00 год. 29.09.2022 року при вступі на кафедру військової підготовки 

(третій етап).  

Апеляція подається на ім’я голови Апеляційної комісії з детальним 

викладенням мотивів незгоди з виставленим балом. 

В. У розділі «IV. Порядок розгляду апеляцій», пункт 4.1 доповнити реченням: «Під час 

апеляції в якості спостерігача може бути присутній представник відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції у Прикарпатському національному університеті 

імені Василя Стефаника, та, за його рекомендацією, представники громадських 

організацій, студентського самоврядування» 

Г. У розділі «IV. Порядок розгляду апеляцій», пункт 4.4. викласти у такій редакції: 

«Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого 

розглядається, та осіб, зазначених у пунктах 4.1 та 4.3, на засідання Апеляційної 

комісії не допускаються.» 

Д. У розділі «IV. Порядок розгляду апеляцій», пункт 4.4. викласти у такій редакції: 

«Рішення Апеляційної комісії оформляється протоколом, який підписують члени, 

секретар та голова Апеляційної комісії, представник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції у Прикарпатському національному університеті імені Василя 

Стефаника (за його присутності), запрошені представники громадських організацій, 

студентського самоврядування (за їх присутності).» 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх, що відповідно до Правил прийому до університету у 2022 

році та наказу ректора університету №290 від 21.06.2022 року «Щодо порядку 

роботи відділу з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної 

кампанії 2022 року» необхідно внести зміни у Положення про Приймальну 

комісію Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до Положення про Приймальну комісію Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника: 

А. У розділ І «Загальна частина» другий абзац викласти у такій редакції: «Приймальна 

комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до 

законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 

року № 1098 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року 

за №1542/37164 (далі – Умови), Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 

квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстровані в Міністерстві юстиції 

України 3 травня 2022 року за №487/37823, (далі – Порядок), правил прийому до 

Університету (далі – Правила прийому), статуту Університету та положення про 

Приймальну комісію Університету (далі – Положення).» 

Б. У розділ І «Загальна частина» пункт 1.5 викласти у такій редакції: «Для виконання 

покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно 

до наказу ректора утворюються такі підрозділи Приймальної комісії: 

предметні екзаменаційні комісії; 

комісії для проведення співбесід, індивідуальних усних співбесід; 

фахові атестаційні комісії; 

предметні комісії; 

відбіркові комісії; 

комісії для проведення вступних випробувань з використанням комп’ютерних 

технологій; 

комісії для оцінювання мотиваційних листів; 

апеляційна комісія. 

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників інших навчальних закладів. 

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, 

комісії для проведення вступних випробувань з використанням комп’ютерних 

технологій, апеляційної та відбіркових комісій видається ректором не пізніше 1 

березня.» 

В. У розділ І «Загальна частина» пункт 1.6 викласти у такій редакції: «Предметні 

екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід, індивідуальних усіних 

співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, Порядком 

прийому та Правилами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на 

навчання за ступенями бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших 

навчальних закладів, науково-дослідних установ.» 

Г. У розділ І «Загальна частина» пункт 1.12 викласти у такій редакції: «Комісія для 

оцінювання мотиваційних листів утворюється із числа кваліфікованих науково-

педагогічних працівників Університету для розгляду та оцінювання мотиваційних 

листів вступників, що подали заяви на вступ до Університету. До складу цих комісій 
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можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-

дослідних установ.» 

Д. У розділ І «Загальна частина» пункт 1.12 викласти у такій редакції: «До складу 

членів Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових, фахових 

атестаційних комісій, комісій для проведення вступних випробувань з використанням 

комп’ютерних технологій, комісій для оцінювання мотиваційних листів та апеляційної 

комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до Університету у поточному 

році та зараховуються за результатами усних співбесід, індивідуальних усних 

співбесід, вступних випробувань, фахових вступних випробувань, творчих конкурсів 

(крім вступників за результатами тільки ЗНО, НМТ, МТНК, МКТ).» 

Е. Розділ» ІV. Організація та проведення вступних випробувань» доповнити пунктом 

4.16 у такому формулюванні: «Відповідальний секретар Приймальної комісії або його 

заступник забезпечує шифрування мотиваційних листів вступників, для чого 

проставляється цифровий або інший умовний шифр на тексті листа. Зашифровані 

мотиваційні листи передаються комісіям для оцінки мотиваційних листів для 

перевірки.» 

Ж. У розділі «V. Зарахування вступників» пункт 5.3 викласти у такій редакції: «5.3. 

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного 

тесту та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні 

випробування) з результатами вступних випробувань, письмові (тестові) екзаменаційні 

роботи, аркуші співбесід та усних відповідей, мотиваційні листи тощо вступників, 

зарахованих до Університету, зберігаються в їх особових справах протягом усього 

терміну навчання.» 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

3. Про підготовку приміщень університету до проведення вступної кампанії 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх зміст підготовки приміщень Університету до підготовки 

проведення вступної кампанії 2022 року. 

УХВАЛИЛИ: 

 інформацію взяти до уваги. 
  

 

4. Про оптимізацію онлайн-складової підрозділів університету з огляду на особливості 

вступної кампанії 2022 року 

 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх аналіз опитування вступників щодо зручності 

використання сайтів університету та основні пошукові запити вступників щодо 

правил прийому до університету.  Акцентував увагу на необхідності адаптації 

сайтів структурних підрозділів до потреб та запитів вступників під час 

користування сайтами університету та представив розроблені рекомендації з 

цього приводу, які надіслав на пошту структурних підрозділів. 

УХВАЛИЛИ: 

 інформацію взяти до уваги. Адаптувати сайти структурних підрозділів 

відповідно до наведених рекомендацій. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

5. Про організацію роботи відбіркових комісій університету у період реєстрації 

електронних кабінетів вступників (від 1.07.2022 до 28.07.2022 року) 

 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх терміни роботи відбіркових комісій Університету та 

рекомендації голови Приймальної комісії проф. Цепенди І.Є. щодо 

особливостей та прядку роботи відбіркових комісій у період від 1 липня до 28 

липня. 

УХВАЛИЛИ: 

 інформацію взяти до уваги. Організувати роботу відбіркових комісій, виходячи 

із необхідності постійного передування на робочому місці працівників для 

надання консультацій та проведення профорієнтаційної роботи. 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


